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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Έτους 2020  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
   Αριθμός Απόφασης  191/2020 

Θέμα 
Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών με 

τίτλο: «Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση – επέκταση και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 
για τη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου» 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα έναρξης 18:00 και 
λήξης 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 60249/2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ-ΙΘ9) 
Έγγρφαο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 
3852/2010,’όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, σε δια περιφοράς 
συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις  13-11-2020. 
   

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι τα ονόματα παρόντων στη δια περιφοράς 
συνεδρίαση   ως εξής: 
 
Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, Γαρούφος 
Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος, Καλαντζή Αγγελική,  Καραβάκος 
Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, , Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος 
Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, 
Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσεβά Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος 
Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντες: Μακρίδης Παναγιώτης, Μολύβας Γρηγόριος 
  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 22, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς 
και η υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  

H Πρόεδρος εισήγαγε για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε 11ο κατά 
σειρά περί «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των 
υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση – επέκταση και προμήθεια εφαρμογών 
λογισμικού για τη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου» και αναφέρει στο 
σώμα την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής , που έχει ως 
εξής:  
            Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση, το ανωτέρω θέμα που αφορά την προσφυγή 
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση 
– επέκταση και προμήθεια εφαρμογών λογισμικού για τη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών 
υπηρεσιών του Δήμου».  
Ειδικότερα, με σχετικά αιτήματα των υπηρεσιών ζητείται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
για τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού που 
υφίστανται και χρησιμοποιούνται από την οικονομική υπηρεσία και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, καθώς 
και για την προμήθεια νέων εφαρμογών ως επεκτάσεις των υφισταμένων, προκειμένου να καλυφθούν 
περαιτέρω οι υπηρεσιακές ανάγκες. Αφορούν δε τις παρακάτω Εφαρμογές Λογισμικού της εταιρείας Uni 
Systems Μ.A.E., τις οποίες ο Δήμος έχει προμηθευτεί από την εταιρεία ΝΟΗΣΙΣ Πληροφορική Α.Ε. 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       
 

  
 
                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                             (Ως προς τη συνολική δαπάνη) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Q – Prime / Financials  : 
• Διαχείριση Προϋπολογισμού  
• Διαχείριση Προμηθειών – Δαπανών 
• Λογιστήριο 
• Ταμειακή Διαχείριση 
• Διαχείριση Εσόδων (δεν περιλαμβάνει Εξειδικευμένα Έσοδα (Ειδικές Φορολογίες) που απαιτούν ειδική 
διαχείριση αντικειμένου εσόδου) 
• Οικονομική Παρακολούθηση Έργων 
• Διαχείριση Χρεογράφων 
• Διαχείριση Αξιόγραφων 
• Διαχείριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Κατάρτιση και Παρακολούθηση Στοχοθεσίας)  
• Διαχείριση Πωλήσεων (Τιμολόγηση εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών κλπ.) 
• Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων 
• Υποσύστημα Αναφορών & Εκτυπώσεων 
• Υποσύστημα Επικοινωνίας Με φορείς Γενικής Κυβέρνησης  
• Υποσύστημα επικοινωνίας με Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.  
ΕΝΟΤΗΤΑ Β:  Διαχείριση Αποθεμάτων 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  Διαχείριση Εντολών Πληρωμής- Μηχ/νων Επιταγών  
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  Οικονομική Παρακολούθηση Έργων 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  Γενική Λογιστική 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Μητρώο Παγίων 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ:  Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης 
ΕΝΟΤΗΤΑ Η: Σύστημα Διαύγειας 
ΕΝΟΤΗΤΑ Θ: Σύστημα Διασύνδεσης Οικονομικής Διαχείρισης με Γ.Γ.Π.Σ. 
• Ανεύρεση στοιχείων φυσικών προσώπων 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι:  Εξειδικευμένα Έσοδα – Περιλαμβάνει: 
• Διαχείριση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης 
• Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, Δ.Τ., Δ.Φ. 
• Διαχείριση Τελών Παρεπιδημούντων 2% ή 0,5% 
• Διαχείριση Τελών Κοιμητηρίων 
ΕΝΟΤΗΤΑ Κ: Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων  
ΕΝΟΤΗΤΑ Λ:  Ηλεκτρονικές Πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΑ A: Εφαρμογη Q – Prime Protocol Management 
• Q – Prime / Protocol Management (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) 
• Μητρώο Αρρένων (Στρατολογικοί Πίνακες) 
• Αποφάσεις ΔΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑ B: Εφαρμογή Staff 6  
• Staff 6 / Διαχείριση Μισθοδοσίας 
• Staff 6 / Διαχείριση Προσωπικού 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 περ. γγ του Ν.4412/16, η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σε περίπτωση 
προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
ενώ επισημαίνεται ότι οι εξαιρέσεις που ορίζονται στην υποπερίπτωση γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει 
εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού 
περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης.  
 
Σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση της εταιρίας «Uni Systems Α.Ε.» η ανωτέρω εταιρεία είναι η αποκλειστική 
κατασκευάστρια των προαναφερόμενων εφαρμογών λογισμικού που είναι εγκατεστημένες στον Δήμο και η 
μόνη που διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα επί των εφαρμογών αυτών αλλά και την αποκλειστική κατοχή 
και χρήση του πηγαίου κώδικα (source code) των εφαρμογών αυτών, καθώς και ότι η εταιρεία ΝΟΗΣΙΣ 
Πληροφορικής Α.Ε., η οποία έχει προμηθεύσει στον Δήμο Μεταμόρφωσης τις ανωτέρω εφαρμογές λογισμικού 
συνεργάζεται μέσω συμβάσεως με την κατασκευάστρια εταιρεία για οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση 
παραστεί αναγκαία επί του πηγαίου κώδικα αυτών των εφαρμογών και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη για την 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 
εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης αποκλειστικά επί των ανωτέρω αναφερόμενων 
εφαρμογών λογισμικού. 
Οι αιτούμενες υπηρεσίες αναλυτικά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκατεστημένων 
εφαρμογών λογισμικού για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αφορούν: 

 παροχή νέων εκδόσεων των Εφαρμογών, καθώς και των αντίστοιχων εκδόσεων των εγχειριδίων 
χρήσεως που συνοδεύουν τις Εφαρμογές. 

 τηλεφωνική ή σύνδεση μέσω του Διαδικτύου – Internet από τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, είτε με 
επίσκεψη τεχνικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου για την υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου για 
την επανεγκατάσταση των εφαρμογών και των αρχείων δεδομένων που δημιουργήθηκαν από αυτές, 
σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 παροχή οιασδήποτε πληροφορίας για τον χειρισμό των Εφαρμογών τηλεφωνικώς.  
• ανακατασκευή και αποκατάσταση των αρχείων δεδομένων των Εφαρμογών (Restore) από βλάβες που 
προκλήθηκαν από οιοδήποτε λόγο (μη συμπεριλαμβανομένης της κακής χρήσεως των Εφαρμογών) υπό την 
προϋπόθεση ότι η ανακατασκευή και αποκατάστασή τους είναι δυνατή δεδομένου ότι τα εφεδρικά αντίγραφα 
των αρχείων δεδομένων του Δήμου λειτουργούν κανονικά. τεχνική παρέμβαση για τη συντήρηση των βάσεων 
δεδομένων των εγκατεστημένων στον Δήμο εφαρμογών λογισμικού 
• εγκατάσταση των νέων εκδόσεων / αναβαθμίσεων των προγραμμάτων στους Η/Υ και στον Server.   
• τεχνική παρέμβαση για την ορθή λειτουργία της σχεσιακής βάσης δεδομένων καθώς και η εγκατάσταση της 
σχεσιακής βάσης δεδομένων (client connectivity) στους  Η/Υ. 
• παραμετροποίηση των εφαρμογών για ενσωμάτωση και χρήση των στοιχείων  για να είναι εύχρηστες και 
αποδοτικές για τους χρήστες. 
• μορφοποίηση των λειτουργικών συστημάτων των υπολογιστών εάν απαιτείται και εγκατάσταση του 
κατάλληλου συστημικού λογισμικού (mdac, DAO_3.5, Crystal Manager κλπ). 
• ρυθμίσεις- τροποποιήσεις- προσαρμογές επί των εκτυπωτικών ώστε να τηρείται το εκάστοτε θεσμικό 
πλαίσιο και να αναγράφονται τα στοιχεία που απαιτούνται από τον Δήμο. 
• εκτέλεση και έλεγχος διάφορων  λειτουργιών τεχνικά στα προγράμματα όπως κλείσιμο έτους και μεταφορά 
υπολοίπων, εκτέλεση διαφόρων queries και scripts για αναζητήσεις στοιχείων αλλά και μαζικές διορθώσεις 
λαθών εγγραφών κλπ.  
• εκπαίδευση ή/και επανεκπαίδευση των υπαλλήλων σε όλες τις εφαρμογές που περιγράφονται στην 
παρούσα έκθεση. 
• υπηρεσίες για την μηχανογραφική λειτουργία του υποσυστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων 
• υποστήριξη του προσωπικού για την εκτέλεση συγκεκριμένων  λειτουργιών, κατόπιν ειδικών αιτημάτων 
(εφαρμογή ρυθμίσεων, παρακολούθηση για την τήρηση των εκάστοτε ζητουμένων στοιχείων από τα 
Υπουργεία –στοχοθεσία- παρατηρητήριο, μητρώο δεσμεύσεων κλπ. ). 
• υποστήριξη μέσω e-mail και remote με team viewer (αφορά λειτουργίες που αφορούν σε λογιστικές 
πράξεις και γενικά σε διεκπεραίωση λειτουργικών ενεργειών που εναλλακτικά θα έπρεπε να γίνουν με επιτόπια 
επίσκεψη της εταιρείας και όχι για σύντομη επίλυση αποριών που επιλύονται και τηλεφωνικώς). 
 ανταπόκριση  από την πλευρά του αναδόχου στην έδρα του Δήμου το αργότερο εντός μιας (1) εργάσιμης 

ημέρας και σε περίπτωση συνδέσεως εξ’ αποστάσεως εντός της ιδίας ημέρας και σε ώρες εντός ωραρίου 
λειτουργίας του Δήμου. 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2020 2021 2022  

Α.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Συντήρηση και αναβάθμιση όλων των 
εκδόσεων των εφαρμογών λογισμικού 
οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών, για 
χρονική περίοδο τριών (3) ετών, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές της σχετικής μελέτης. 

ΑΔΕΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

1 20.672,76 25.950,00 25.950,00 

ΣΥΝΟΛΟ   Α 20.672,76 25.950,00 25.950,00 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  
Ώρες Τεχνικής, συμβουλευτικής 
υποστήριξης και εκπαίδευσης επί των 
εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού 

ΩΡΕΣ 

405 Έδρα 
 
 
425 Remote  

105 Χ 
60,00€ 
= 6.300,00 
 

150 Χ 
60,00€ 
= 9.000,00 
 

150 Χ 60,00€ 
= 9.000,00 
 
150 Χ 40,00€ 
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οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών, για 
χρονική περίοδο τριών (3) ετών, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές της σχετικής μελέτης (η 
τιμολόγηση θα γίνει απολογιστικά επί των 
πεπραγμένων ωρών και ανά έτος) 

125 Χ 
40,00€ 
= 5.000,00 

150 Χ 
40,00€ 
= 6.000,00 

= 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ Β 11.300,00 15.000,00 15.000,00 
 
ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) 31.972,76 40.950,00 40.950,00 
Φ.Π.Α. 24% 7.673,46 9.828,00 9.828,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 39.646,22 50.778,00 50.778,00 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β':  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
 
Oι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της αναβάθμισης/επέκτασης των υφιστάμενων εφαρμογών 
αφορούν σε νέες λειτουργικότητες στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δημοσίου και 
των ΟΤΑ μέσω παροχής εξειδικευμένων μηχανογραφικών υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών νέων 
τεχνολογικών δεδομένων και απαιτήσεων, καθώς και διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα κρατικών φορέων και 
υφισταμένων στον Δήμο συστημάτων. Αναλυτικότερα οι αναβαθμίσεις /επεκτάσεις αφορούν στις ακόλουθες 
λειτουργικότητες:  

1. Υποσύστημα Διασύνδεσης Λογισμικού Άντλησης Στοιχείων Τ.Α.Π. (Διαδικτυακές Δηλώσεις 
Τετραγωνικών) 

2. Υποσύστημα Διασύνδεσης Για Άντληση Στοιχείων Φορολογικού Μητρώου & Αποδεικτικό 
Φορολογικής Ενημερότητας Οφειλετών:  

3. Υποσύστημα Διασύνδεσης Για Ανάκτηση Στοιχείων Κάτοχου/ων Οχήματος 
4. Υποσύστημα Διαχείρισης Κοιμητηρίου 
5. Υποσύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων  
6. Νέες Λειτουργικότητες - Εκτυπωτικά  
7. Υποσύστημα Διαχείρισης Υλικών  

Η υλοποίηση της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’ για την αναβάθμιση – επέκταση Εφαρμογών Λογισμικού, θα πραγματοποιηθεί 
άμεσα βάσει χρονοδιαγράμματος από την ημερομηνία ανάθεσης εντός του έτους 2020.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αναβάθμιση – Επέκταση Υποσυστήματος 
Διασύνδεσης  Λογισμικού Άντλησης Στοιχείων Τ.Α.Π. 
(Διαδικτυακές Δηλώσεις Τετραγωνικών μέτρων) 

ΤΕΜ. 1 4.950,00 4.950,00 

Αναβάθμιση - Επέκταση Υποσυστήματος 
Διασύνδεσης για Άντληση Στοιχείων Φορολογικού 
Μητρώου & Αποδεικτικό Φορολογικής  
Ενημερότητας Οφειλετών 

ΤΕΜ. 1 1.940,16 1.940,16 

Αναβάθμιση - Επέκταση Υποσυστήματος 
Διασύνδεσης για Ανάκτηση Στοιχείων  Κατόχου/ων 
Οχήματος 

ΤΕΜ. 1 2.880,00 2.880,00 

Αναβάθμιση - Επέκταση της Εφαρμογής  
Κοιμητηρίου και Διασύνδεση με την Οικονομική 
Διαχείριση του Δήμου 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 8.400,00 8.400,00 

Αναβάθμιση - Επέκταση του υφιστάμενου Web 
Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής 
Πληροφόρησης Συναλλασσομένων (ΣΔΟΠΣ),  με την 
δυνατότητα πληρωμής στο σύστημα ΣΔΟΠΣ με 
πιστωτική κάρτα για την Τράπεζα Πειραιώς 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 4.000,00 
 

4.000,00 
 

Ανάπτυξη ειδικών (κυρίως web) εκτυπωτικών και 
νέων λειτουργικοτήτων ως επέκταση της 
υφιστάμενης Οικονομικής Διαχείρισης 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 6.400,00 
 

6.400,00 
 

Αναβάθμιση, παραμετροποίηση και λειτουργία 
υφιστάμενου υποσυστήματος Διαχείρισης Υλικών 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 5.500,00 5.500,00 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

για την ενεργοποίηση λειτουργίας αυτού, ως μέρος 
της υφιστάμενης Οικονομικής Διαχείρισης  

ΣΥΝΟΛΟ 34.070,16 
Φ.Π.Α. 24% 8.176,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 42.247,00 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ': ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  
 
Στο πλαίσιο κάλυψης νέων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, απαιτείται η προμήθεια επιπρόσθετων 
λογισμικών, ως επεκτάσεις των υφισταμένων εφαρμογών Q-Prime και Staff, και ειδικότερα η προμήθεια: 

1. Εφαρμογής Web Συστήματος Διαχείρισης Αδειών (E-VACATION) για διασύνδεση με το Υποσύστημα 
Διαχείρισης Προσωπικού Staff (έως 500 μισθοδοτούμενους) 

2. Υποσυστήματος Ωρομέτρησης (έως 500 μισθοδοτούμενους)  
3. Υποσυστήματος Διασύνδεσης Οικονομικής Διαχείρισης με Document Management  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Εφαρμογή Web Συστήματος Διαχείρισης Αδειών (E-Vacation) έως 
500 μισθοδοτούμενους.  
Υπηρεσίες: Ανάλυση Απαιτήσεων – Εγκατάσταση Εφαρμογής – 
Προσαρμογή/ Παραμετροποίηση – Δοκιμές / Έλεγχοι Δεδομένων / 
Υπολογισμοί – Εκπαίδευση Χρηστών – Έλεγχοι κατά την παραγωγική 
λειτουργία: 13 α/ημέρες 

ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

1 
 

7.350.00 
 

 
7.350,00 

 

Υποσύστημα Ωρομέτρησης έως 500 μισθοδοτούμενους 
Υπηρεσίες: Ανάλυση Απαιτήσεων – Εγκατάσταση Εφαρμογής – 
Προσαρμογή / Παραμετροποίηση – Δοκιμές / Έλεγχοι Δεδομένων / 
Υπολογισμοί – Εκπαίδευση Χρηστών – Έλεγχοι κατά την παραγωγική 
λειτουργία: 18 α/ημέρες 

ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

1 9.250,00 9.250,00 

Υποσύστημα Διασύνδεσης Οικονομικής Διαχείρισης με Document 
Management (3 άδειες)  
Υπηρεσίες: Εγκατάσταση, Προσαρμογή/Παραμετροποίηση, 
Εκπαίδευση Χρηστών: 7 α/ημέρες  

ΑΔΕΙΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

1 6.393,00 6.393,00 

ΣΥΝΟΛΟ   22.993,00  
Φ.Π.Α. 24%   5.518,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%   28.511,32  
              
Σύμφωνα με τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία χειρίζεται το μεγαλύτερο εύρος των 
προαναφερόμενων εφαρμογών, προτείνεται η σύμβαση να είναι τριετής. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο 
πλαίσιο της συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) θα παρασχεθούν σταδιακά βάσει 
χρονοδιαγράμματος, μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών με ανάλογη μεταβολή των οικονομικών 
δεδομένων. Αντίστοιχα, οι αναβαθμίσεις  και επεκτάσεις των εφαρμογών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β, Γ) θα υλοποιηθούν 
εντός της χρήσεως 2020. 
     Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 211.960,54 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για τα τρία (3) 
έτη και αναλύεται επιμέρους ως εξής: 

Για το έτος 2020, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 110.404,54 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  
και θα βαρύνει: 

τον Κ.A. 10.6266.0001 κατά ποσό 39.646,22 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  
τον Κ.A. 10.6266.0019 κατά ποσό  42.247,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και  
τον Κ.Α. 10.7134.0002  κατά ποσό 28.511,32€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

Για το έτος 2021, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  50.778,00€ και θα βαρύνει τον Κ.A. 10.6266.0001 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  
Για το έτος 2022, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  50.778,00€ και θα βαρύνει τον Κ.A. 10.6266.0001 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  
         Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 
αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του αρθ. 32 περ. γγ του Ν.4412/16. 
3.  Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Πληροφορικής.  
4.  Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
5. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 
ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
6. Η Δημοτική Κίνηση Πολιτεία Πολιτών δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό διότι τα επιμέρους πόσα είναι κατά την 
άποψη τους υπερβολικά και ότι με τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν υπήρχε σύμβαση κατά δήλωση σας επί.  
πολλούς μήνες....κάτι που θεωρούμε επιεικώς λανθασμένο 
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
                  Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των 
υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση - τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση – επέκταση και προμήθεια εφαρμογών 
λογισμικού για τη λειτουργία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου».  
                Η  σύμβαση θα είναι τριετής. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της συντήρησης/τεχνικής 
υποστήριξης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α) θα παρασχεθούν σταδιακά βάσει χρονοδιαγράμματος, μέσα στο χρονικό 
διάστημα των τριών (3) ετών με ανάλογη μεταβολή των οικονομικών δεδομένων. Αντίστοιχα, οι αναβαθμίσεις  
και επεκτάσεις των εφαρμογών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β, Γ) θα υλοποιηθούν εντός της χρήσεως 2020. 
              Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 211.960,54 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και για τα τρία 
(3) έτη και αναλύεται επιμέρους ως εξής: 

       Για το έτος 2020, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 110.404,54 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)  και θα βαρύνει: 

τον Κ.A. 10.6266.0001 κατά ποσό 39.646,22 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ),  
τον Κ.A. 10.6266.0019 κατά ποσό  42.247,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και  
τον Κ.Α. 10.7134.0002  κατά ποσό 28.511,32€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

               Για το έτος 2021, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  50.778,00€ και θα βαρύνει τον Κ.A. 
10.6266.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.  
               Για το έτος 2022, η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  50.778,00€ και θα βαρύνει τον Κ.A. 
10.6266.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.  
 Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Βάγγερ Χρήστος, Γεροστάθης  Νεκτάριος και Νάνος Σάββας. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  191 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                              Τα μέλη 
         Χαρίκλεια Νικολοπούλου                                                                 
 
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 
Αναστασόπουλος Δημήτριος 
Αντωνοπούλου Χριστίνα 
Γαρούφος Ευάγγελος 
Ζυγούνας Νικόλαος 
Ηλιόπουλος Γεώργιος 
Καλαντζή Αγγελική 
Καραβάκος Βασίλειος 
Καρπέτας Μιλτιάδης 
Κολοβός Κωνσταντίνος 
Λουσίδης Παναγιώτης 
Μπάλτας Ιωάννης 
Παπαδόπουλος Φώτης 
Πατέλη Νικολέττα 
Πεπαρίδης Δημήτριος 
Πετρόπουλος Γεώργιος 
Σαριδάκης Στυλιανός 
Σκοπελίτη Δήμητρα  
Τσεβά Δήμητρα 
Τσίκνας Δημήτριος 
Χρονόπουλος Γεώργιος 
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